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Lunastusilmoitus
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PYN Elite Erikoissijoitusrahaston rahasto-osuuksia voi lunastaa kuukausittain, kunkin kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Lunastuksesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus PYN Fund Managementiin viimeistään lunastuspäivää edeltävän
kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Myöhässä saapuneet lunastukset toteutetaan seuraavana mahdollisena
lunastusajankohtana.
Vahvistuksena lunastuksesta lähetämme lunastuslaskelman. Mikäli osuustodistus on luovutettu asiakkaalle, on se
palautettava rahaston hoitajalle ennen lunastuspäivää. Samoin, mikäli osuudet ovat pantattuina, tulee panttauksen
haltijan ilmoittaa panttauksen vapautuksesta rahaston hoitajalle ennen lunastuspäivää. Yhteisöasiakkaan tulee
toimittaa ajantasainen kaupparekisteriote. Ennen lunastusta tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoesitteeseen,
Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Niistä käy ilmi yksityiskohtaiset lunastusehdot, jotka asiakkaana hyväksytte
allekirjoittaessanne lunastusilmoituksen.
Täytetyn ja allekirjoitetun lunastusilmoituksen voi toimittaa PYN Fund Managementiin sähköpostitse osoitteeseen info@pyn.fi, faksilla numeroon (09) 270 70409 tai postitse osoitteella PYN Fund Management Oy, PL 139,
00101 Helsinki. Liitteenä tulee toimittaa kopio ajantasaisesta henkilöllisyystodistuksesta, ellei sitä ole toimitettu aiemmin rahaston hoitajalle.
LUNASTAJAN TIEDOT

Henkilö- tai Y-tunnus:

Nimi:
Postiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:
Sähköposti:

Puhelin:

Verotusmaat:

Kansalaisuudet:

IBAN-pankkitilinumero:
Yksityishenkilö: Oletko tai oletko ollut viimeisten 12 kk aikana Suomessa tai jossakin toisessa valtiossa poliittisesti
vai-kutusvaltainen henkilö (ns. PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani? kts. määritelmät seur.sivulta
En

Kyllä. Tarkempi selvitys:

LUNASTUS

Lunastus voidaan toteuttaa joko euromääräisenä tai rahasto-osuuksien kappalemääräisenä.

Lunastuksen määrä EUR:
Lunastuksen määrä KPL:

Haluan lunastaa koko PYN Elite -sijoitukseni

Tämän lunastusilmoituksen allekirjoituksella vahvistan tutustuneeni rahaston Avaintietoesitteeseen, Sääntöihin ja
Rahastoesitteeseen, sekä vakuutan edellä ja tämän toimeksiannon liitteissä antamani tiedot oikeiksi. Vakuutan, että
kaupparekisteriotteesta ilmenevät tiedot ovat ajantasaisia. Tällä lomakkeella annettuja henkilötietoja käsitellään PYN
Fund Managmentin tietosuojakäytänteiden mukaisesti. Tietosuojakäytänteet ja tietosuojaselosteet löytyvät osoitteesta
www.pyn.fi/tietosuoja/.

Päiväys ja paikka

Allekirjoitus

Yhteisöasiakas: Allekirjoittajan asema
yrityksessä tai yhteisössä

Nimenselvennys
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Määritelmät
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), PEP:n perheenjäsen tai yhtiökumppani: poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä
tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut viimeisen vuoden aikana julkisessa tehtävässä:
• valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai
apulaisministerinä
• parlamentin jäsenenä
• poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä
• ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
• tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa
vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
• keskuspankin johtokunnan jäsenenä
• suurlähettiläänä tai asiainhoitajana
• puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina
• valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä tai
• kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tarkoitetaan tämän:
• aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa
lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon;
• lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania,
ja vanhempia.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan:
• kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai
elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa
muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa ja
• kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai
elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi.
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